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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil 

Emenda à Lei Orgânica do Município de Araras nº30/2014 
 

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE ARARAS.  
A Prefeitura Municipal de Araras da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através de 
http://www.araras.sp.gov.br no link Diário Oficial. 

Início 

Objeto resumido: credenciamento de Áreas de Soltura de Animais Silvestres, registradas no órgão ambiental competente, para recebimento de animais 
reabilitados no CRAS – Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, do Município de Araras. 
Definição do sistema de credenciamento: credenciamento é o procedimento administrativo utilizado para contratações de pessoas físicas ou jurídicas 
prestadores de serviços, observados os princípios da publicidade, da impessoalidade e igualdade, nos casos em que a obtenção de uma proposta mais 
vantajosa não for suficiente para atender ao objetivo da Administração Pública. 
Justificação para adoção do sistema: o Município de Araras celebrou com o Instituto Brasileiro de Proteção à Natureza – IBPN o Termo de Cooperação 
Técnica nº 1/2012, amparado na Lei Municipal nº 4.449/2011, objetivando a parceria e cooperação técnica  na implantação e manutenção do Centro de 
Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS e da Área de Soltura e Monitoramento de Animais Silvestres (ASM), na área rural do Município. O referido 
ajuste expirou-se em janeiro do corrente ano. Considerando que o CRAS se encontra devidamente instalado com registro do órgão ambiental 
competente, equipado com os equipamentos essenciais necessários, contando com monitoramento permanente de profissionais habilitados, resta ao 
Município credenciar pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de áreas localizadas na zona rural do Munícipio ou da região, para recebimento dos 
animais reabilitados no CRAS, para repovoamento desses animais na natureza. 
        O MUNICÍPIO DE ARARAS torna público para conhecimento dos interessados  que se encontra  aberta no Departamento de  Compras da 
Secretaria Municipal  de Administração  Chamamento Público para credenciamento  de pessoas físicas  ou jurídicas  proprietárias de áreas rurais no 
Município de Araras e região, conforme acima enunciado. 
        Os interessados deverão  protocolar  a manifestação de interesse e os documentos  estabelecidos neste Edital no Departamento de Compras, à 
Rua Pedro Alvares Cabral, nº 83, Centro. 
        Todos os  esclarecimentos  necessários  poderão ser obtidos  pelo e-mail compras@araras.sp.gov.br, telefones 19.3547.3107 ou  19.3542.3538.         
Araras, 06 de setembro de 2017. 
 

Carlos Cerri Junior 
Secretário Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais 

 

SMTCA – AVISO DE LICITAÇÃO 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - OBJETO: contratação de empresa especializada na área de medicina do trabalho, de acordo com 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência deste edital. 
Recursos: Próprios 
Tipo / Critério de Julgamento: Menor Preço Global 
Valor Estimado: R$ 125.028,36 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses 
Sessão Pública: 21/09/2017 às 09h00min. 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital com condições de participação, especificações e demais informações estará à disposição dos interessados para 
conhecimento e retirada na Rua Florianópolis, 315, Jardim do Filtro – Araras – SP, das 8h00min às11h00min e das 13h00min às 16h00min. 
Informações: (19) 3547.1280 e (19) 3547.1282 
Araras, 06 de Setembro de 2017. 
 

Elcio E. Rodrigues Júnior 
Presidente Executivo 

 
Benedito Bueno Junior 

Chefe da Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado 
 

CONVOCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

CONVOCAÇÃO 
 
O Conselho Municipal de Saúde, por meio de sua presidenta, CONVOCA todos os conselheiros, titulares e suplentes, em primeira chamada com a 
presença da maioria absoluta de seus Membros ou em segunda chamada, quinze minutos após, presentes no mínimo um terço de seus Membros (§ 3º 
do Art. 14/RI), para a 276ª Reunião, Extraordinária, do Conselho, que será realizada no dia 06 de Setembro de 2017 (4ª feira), às 19h00, no Auditório 
da Secretaria Municipal de Saúde localizado na Rua Campos Salles, 33 – Jd Belvedere. 
Deverá o conselheiro titular informar com antecedência e mesa diretora e ao respectivo suplente quando não puder comparecer as reuniões do 
Conselho. 
 
Pauta da 277ª Reunião Extraordinária do CMS – 06/09/2017 
 
1. Assunto para Deliberação 
 
a) Plano de trabalho da ISCMA- Tomografia 
 
2. Encerramento 
 


